Tervetuloa Teatteriravintolaan
Fazer Teatteriravintola on herkullisen ruuan ja hyvän palvelun lounasravintola. Ravintola sijaitsee
Seinäjoen kaupunginteatterin yhteydessä. Tyylikäs miljöö on Alvar Aallon suunnittelema. Asiakkaitamme
palvelee ravintolapäällikkö tiimeineen. Jo vuodesta 1891 Fazer on tarjonnut makuelämyksiä,
pieniä mielihyvän hetkiä ja reipasta palvelua. Jatkamme samalla reseptillä.
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Lounas
Tarjoamme herkullisia lounasvaihtoehtoja,
joita täydentävät monipuolinen ja raikas
salaattipöytä sekä runsas leipäpöytä.
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Valikoimastamme löytyy vaihtoehtoja niin
kotiruuan, kasvisruuan kuin kansainvälisten
makujenkin ystäville.
Lounasbuffet arkisin ma–pe 9,60 €.
Seniorialennus 10 % lounaasta ja lauantai
brunssista.
Arkisin ja lauantaisin voit tilata buffetlounaan
ryhmällesi ennen päiväesitystä (minimi 20
henkilöä).

Yritysten ruokailusopimukset
Teemme mielellämme yritysten kanssa
lounassopimuksia. Ota sopimusasioissa
yhteyttä ravintolaan.

Juhlapalvelut

Väliaikatarjoilu

Muista myös kattavat juhlapalvelumme.
Valmistamme tilauksesta monipuoliset
tarjottavat juhlaan kuin juhlaan.
Meiltä voit tilata leivonnaiset ja ruuat
kodin juhliin.

Hoidamme väliaika- ja kokouskahvitukset
sekä tasokkaat ruokatarjoilut ennen ja jälkeen
näytöksen. Vältä jonotusta ja tilaa väliaika
tarjoilut etukäteen. Tutustu teatterin menuihin
netissä. Ota yhteyttä, niin teemme tarjouksen.

Viihtyisät ravintolatilamme muuntuvat
tilaisuuden tai teeman mukaan.
Ravintolassamme on 130 istumapaikkaa.
Ravintolan voi varata yksityistilaisuuksiin
sunnuntaisin ja kesäaikana.
Katutasossa sijaitseva ravintola tarjoaa
monipuoliset puitteet niin yritys- kuin
perhejuhlillekin.
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Teatteriravintolan menut

Joulun aikaan

Ennen päivänäytöstä 11.00–13.00 tai näytöksen
jälkeen sekä ennen iltanäytöstä 15.30–18.00.

Jouluinen kalapöytä

Pieneen nälkään

Tilattavissa 10 hengen ryhmille.

Sinappisilliä
Rosollia ja punajuurikermaa
Rosmariinisilakoita
Katajanmarjamarinoitua lohta
Katkarapu-caesarsalaattia
Graavisiikamoussea ja tilliperunoita

Tilattavassa yli 10 hengen ryhmille.

Menu I

Kermaista lohikeittoa
Talon ruisleipää, voita ja kermajuustoa
Mustaherukkaa ja suklaamoussea
Kahvi/tee 		
16,50 €/hlö

Talon leipää ja voita

Menu II

Peruna-pekonisalaattia
Paahdettua papusalaattia ja saksanpähkinöitä
Mozzarella-kasvissalaattia
Lohisalaatti
Talon leipää ja levitettä
Kahvi/tee 		
18,50 €/hlö

Ruskamenu
Tilattavissa yli 20 hengen ryhmille.
Myynnissä syys-lokakuussa.

Vihersalaattia, puolukkavinegrettiä
Saksanpähkinä-punajuurisalaattia
Paahdettuja paprikoita
Mozzarella-kasvissalaattia
Hunajaisia satokauden kasviksia
Paahdettua lohta
Kanaa punaviinikastikkeella

Kysy ravintolasta muita
jouluisia menuvaihtoehtoja.

Alvariinsa-menu
Tilattavissa yli 20 hengen ryhmille.
Myynnissä marras-joulukuussa.

Viinisuositukset
Amanti Procecco Spumante,
Italia
37,00 € / 0,75 l plo
Tarapacá Chardonnay,
Chile
34,00 € / 0,75 l plo
Tarapacá Malbec Syrah,
Chile
34,00 € / 0,75 l plo
6,50 € / 16 cl

Lehtikaali-tattarisalaattia
Katajanmarjasilakoita
Viherversosalaattia ja vinegrettiä
Luomubalsamiviinietikkaa,
pähkinöitä ja siemeniä

Kahvi/tee, herkullinen kahvitori:
Kaksi makeaa ja yksi suolainen herkkupala
			10,00 €/hlö
Alkoholiton glögi 		
Terästetty glögi 		

Mureaksi haudutettua nautaa,
paahdettuja juureksia
Tummaa rosmariinikastiketta

Tilattavissa yli 20 hengen ryhmille.

Teatterin herkullinen lauantaibrunssi
katetaan kerran kuukaudessa.
Menu vaihtelee sesonkien mukaan.
		
alkaen 17,50 €/hlö

gluteeniton

3,50 €/hlö
6,50 €/hlö

Huomaathan Teatteriravintolan
kuplivat tarjoukset ennen esitystä!

Teatterin brunssi

laktoositon

Pikkujoulut
Väliaikatarjoilut ryhmille.

Mustaherukkaa ja suklaamoussea
Kahvi/tee 		
27,80 €/hlö

Punaherukka-valkosuklaamoussea,
Alku-kauracrumblea
Kahvi/tee 		
29,60 €/hlö

Talon puna- ja valkoviini

Joulupipareita ja konvehteja
Kahvi/tee			
24,90 €/hlö
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